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VI JOBBAR I  
VÄNSTERS HUS
Vad gör vi i Vänsterns hus om 
dagarna, och vad brinner vi 
för? Lär känna alla oss som 
har Vänsterpartiet och Ung 
vänster som arbetsgivare. 

SID 27 

VAD SKER PÅ  
HELSINGBORGS  
LASARETT?
Det stormar och har stormat 
kring den skånska vården ett 
bra tag nu. En plats som har 
sett ovanligt många svarta 
rubriker är Helsingborgs 
lasarett. 
SID 10 

VÅRDBITRÄDET SOM  
BLEV OPPOSITIONSRÅD
Anfal Mahdi valdes att  
representera V i Malmö stad 
efter valet 2022 och berättar 
för Folkviljan om vad som 
driver henne. 

SID 24

Demonstrera på  
Internationella  

kvinnodagen
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Stöd socialistiska stödfonden
Ge ett bidrag till kampen.  

Eller varför inte bli månadsgivare?  
Tack för ditt bidrag!

Fyll i medgivande på  
vmalmo.se/du-behovs/skank-en-gava/  

så ordnar vi resten.
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123 173 33 85
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en 23 mars 2019 gav ni mig 
det finaste uppdraget jag 
någonsin har haft. Ni valde 
mig till distriktsordförande 
för Vänsterpartiet Skåne. Ett 
förtroende som jag under 
de senaste fyra åren har 
uppskattat högt. 
 
Jag har stoltserat med min 
fina titel, både nationellt 
och internationellt. Som 
distriktsordförande för 
Vänsterpartiet i Skåne har jag 
försökt påverka och inspirera. 
 Jag har så mycket att 
tacka er alla för. Jag har lärt 
mig enormt mycket av er. 
Framför allt har jag tack 
vare er fått intresse för fler 
politikområden och jag är mer 
än någonsin övertygad om att 
vi är livsviktiga i samhället. 
 
Vi är en stark röst, den enda 
rösten för de som inte röst har. 
För de som inte orkar kämpa 
mer och som med den nya 
regeringen kommer att få det 

mycket tuffare. Vi är deras 
hopp och vi ska skrika högt.  
 
För att vi ska förändra 
och få med oss fler är det 
nödvändigt att vi fortsätter 
bygga och utveckla våra 
partiföreningar. Ingen kedja 
är starkare än dess svagaste 
länk, därför ska vi se till att 
våra partiföreningar är starka. 
Stora som små. Vi har tre 
fantastiska ombudsmän som 
gör ett grymt jobb. De kan 
dock inte göra allt. Vi behöver 
göra detta alla tillsammans.  
 Vi har fyra tuffa år framför 
oss. Som opposition 
behöver vi vara vakna 
och konstant påpeka hur 
högernationalisternas politik 
skadar vanligt folk. Trots att 
det är mörkt måste vi kämpa. 
För vem ska göra det om inte 
vi? 
 
I allt mörker får vi inte glömma 
internationell solidaritet. Trots 
att det ibland känns som om 

vi är maktlösa, betyder vårt 
stöd något enormt för de 
som dagligen kämpar mot 
förtryck och diskriminering 
runt om i världen. När vi höjer 
våra röster för bland annat 
det palestinska, kurdiska och 
iranska folket, ger vi dem kraft 
att orka fortsätta för att de vet 
att de inte är ensamma. 
 Vi får inte glömma att vi i 
Vänsterpartiet Skåne är 4000 
medlemmar. Vi kan fortsätta 
göra skillnad på riktigt.  
 
Jag vill tacka er alla för att ni 
har gjort skillnad i mitt liv. Ni 
har gjort det mycket rikare 
och roligare. Detta är min sista 
text som distriktsordförande 
för Vänsterpartiet Skåne, 
men inte min sista text som 
vänsterpartist. InshAllah 
kommer det många fler texter. 
 Vi ses i kampen! Tack 
Vänsterpartiet Skåne 
 
 
        Umihana Rasovic

Tack 
Vänsterpartiet Skåne

D



– NYVALD ORDFÖRANDE FÖR VÄNSTERPARTIET I MALMÖ

HALLÅ DÄR,
MATS BILLGREN 

JOHANSSON
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Grattis till din nya roll som ord- 
förande! Hur känns det?
– Det känns naturligtvis jättebra! Det 
kan ju knappast kännas annorlunda när 
jag har blivit vald till ordförande för 
Vänsterpartiets största partiförening 
med 2000 medlemmar. Det känns också 
nervöst, det är en jätteutmaning. Men 
jag ser ändå fram emot det med tillförsikt.

Berätta lite om dig själv!
– Jag är 70 år, har fyra vuxna barn och 
fem barnbarn. Jag är ursprungligen 
ingenjör, men har jobbat som journalist 
sedan 80-talet. Jag har bland annat 
arbetat för SVT som projektledare och 
produktionschef i Malmö. Under 7 år 
var jag ordförande för Skurups folkhög-
skola där jag innan det var lärare inom 
journalistik. De senaste tio åren har jag 
frilansat i mediabranschen och är nu 
pensionär på deltid. Just nu så arbetar

 jag bland annat med en tv-dokumentär 
om Astrid Lindgren i samarbete med ett 
tyskt bolag. De älskar verkligen  
Astrid Lindgren i Tyskland!

Vad har du för vision för  
Vänsterpartiet i Malmö?
– Vi är Vänsterpartiets största partiför- 
ening, men min ambition är att vi ska bli 
ännu större. Jag vill att alla medlemmar 
i Vänsterpartiet i Malmö på ett eller 
annat sätt ska var aktiva, och det är 
verkligen en jätteutmaning. Jag vill att  
Vänsterpartiet ska bli en reell makt-
faktor i Malmö stad men det är också 
viktigt att kunna se bortom kommun-
politiken. De regionala frågorna och de 
nationella frågorna är också viktiga, och 
inte minst de internationella. Vi lever i 
en tid med krig och globala ut-maningar 
med klimatförändringar.  Jag  vill också 
att Vänsterpartiet skall kunna ge goda 

politiska förutsättningar för civil- 
samhället. Den fackliga rörelsen, Hyres-
gästföreningen och miljörörelsen bland 
annat är oerhört viktiga rörelser i sam- 
hället och de rörelserna måste vi ge de 
bästa politiska förutsättningarna att 
kunna påverka.

Det här numret av Folkviljan är ett 
8 mars-nummer. Vilka feministiska 
frågor brinner du för?
– Jag brukar säga att jämlikhetsfrågan 
är den absolut viktigaste frågan, inte 
minst feminismen. Det är fullständigt 
absurt att kvinnor och män år 2023 
fortfarande inte får lika lön för samma 
arbete. Men även att det arbete som 
kvinnor traditionellt utför ses som min-
dre värt, det gör mig väldigt upprörd.

Sofie Valfridsson

Jag vill också att 
Vänsterpartiet skall 
kunna ge goda politiska 
förutsättningar för 
civilsamhället
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Mats Billberg Johansson vill att alla 
medlemmar i Malmö ska vara aktiva 

på ett eller annat sätt.



VÄNSTERPOLITIK  
– PÅ ARABISKA!
Yomn Kadoura
Yomn Kadoura, 52 år boende i  
Rosengård, är den som är samman-
kallade för en grupp som kallas  
Arabiska vänstern, en del av  
Vänsterpartiet i Malmö. 

– Arabiska vänstern är en grupp med 
medlemmar som träffas för att prata 
och organisera vänsterpolitik på  
arabiska. De som är med i gruppen har 
inte bott i Sverige så länge, behärskar 
inte svenskan och de flesta bor i miljon-
program som Rosengård och i Nydala. 
En del av dem var aktiva i sina hem- 
länder, andra är nya inför politik.

Frågorna som Arabiska vänstern 
driver är frågor som rör de flesta:  
nedskärningar i skolan, skenande mat-
priser och Tidöavtalets effekter, bland 
annat. Många i Rosengård lever i  
fattigdom.
 – Är man ny i Sverige, inte kan  
språket och inte kommer in på arbets- 
marknaden så har man inga stora 
resurser att röra sig med. Man har för-
hoppningsvis råd med mat, boende, ett 
busskort… men ingen semester, ingen 
extra. Man lever på marginalen. Många  
i Rosengård drabbas väldigt, väldigt 
hårt av att maten blir dyrare.

– De internationella frågorna 
är också viktiga för oss, säger Yomn 
Kadoura. Jag är palestinier och ser ett 
dubbelt förtryck för kvinnorna i  
Palestina. Dels att hela landet lever under 
ockupation, och den fruktansvärda sit- 
uation som palestinierna befinner sig i. 
Och dels att Palestina också är ett mans-
samhälle där kvinnorna inte har samma 
rättigheter som männen. Som palestinsk 
kvinna lever du under ockupation i ett 
samhälle med hög arbetslöshet och du är 
också utsatt i hemmet utifrån att du är 
kvinna och inte har samma rättigheter.

Arabiska vänstern har haft föreläs-
ningar om Tidöavtalet, en överens- 
kommelse som skapar en stor känsla av 
otrygghet för många som bor i vad som 
ofta kallas ”utsatta områden”.
  – Tidöavtalet är någon som drabbar 
oss i Rosengård hårt, och som också ska-
par en stor känsla av otrygghet. Det finns 
flera delar i Tidöavtalet som skrämmer. 
Att polisen kan upprätta  visitationszo-
ner i Rosengård för att kontrollera oss 
som bor här, men också oron i att man 
kanske är ensam i Sverige medan barnen 
och familjen är kvar i hemlandet. Det är 
en ständig oro som många rosengårds-
borna går med.Skenande matpriser, internationella frågor och Tidöavtalet är några  

viktiga frågor för arabiska vänstern.
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Illustration: Yahya Ashmawi

Innan vi kör igång med visitationszoner 
så kan vi väl testa i de områden där folk 
som älskar att säga "Om man har rent mjöl 
i påsen så är det väl inget problem att bli 
visiterad!" företrädesvis är bosatta. Testa 
en morgon i Vellinge att kroppsvisitera 

alla som passerar. Är reaktion överlag  
"Helt ok! Jag har inget att dölja!" så är det 
bara att gå vidare. I annat fall, fundera ett 
varv till.

Citat inspirerat av Fredrik Falk

Visitations-
zoner i  
Vellinge

Engagera dig i 
en arbetsgrupp!

För de medlemmar
i V Malmö som är 
intresserade av 
särskilda frågor och 
vill arbeta med att 
utveckla och föra 
ut vänsterns politik 
inom dessa områden 
finns det särskilda 
tematiska arbets-
grupper som träffas 
regelbundet.
Arabiska vänstern är 
en av dessa arbets-
grupper, och det 
finns bland annat 
även Bostadspolitiska 
utskottet, Anti- 
rasistiska Utskottet, 
Fackliga Utskottet 
och Miljöutskottet 
för att nämna några.

För mer info och 
kontaktuppgifter  
besök: malmo.
vansterpartiet.se
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EElpriserna är en fråga som 
plötsligt blivit både samtals-
ämne i matbutiken, en huvud-
värk vid månadsskiftet och en 
het politisk debatt. Allas våra 

plånböcker har fått känna på de stigande 
priserna (om än till olika grad), och 
medvetenheten om hur ovilligt beroende 
vi är av energimarknadens svängningar 
har väckts i hög grad. 

Men vad görs det för politiska ställ-
ningstaganden idag, och hur passar de 
in i en större samhällsomställning? Hur 

ser vi till att ojämlikheten i samhället 
inte befästs ännu mer i vårt energibe-
roende där marknaden tycks styra? Vi 
ringde upp Jonas Algers, ekonom och 
doktorand på Avdelningen för energi 
och miljösystem på Lunds universitet, 
för att prata elkris, grön omställning 
och politik.

Hej Jonas! Du forskar kring samhälls-
omställning och industripolitik, vad 
har du för projekt på gång just nu?
– Hej! Jag forskar på politiska och 
marknadsmässiga förutsättningar 

för stålindustrin att ställa om till en 
tillverkning som ger mindre utsläpp av 
koldioxid, och på global koordinering av 
stålomställningen. I stort tittar jag helt 
enkelt på vad grön omställning betyder 
samhällsmässigt och politiskt. 

2021 skrev du i en artikel i Flam-
man där du menade att ”precis som 
välfärdssamhället byggdes av arbe-
tarklassen kommer det gröna sam-
hället att byggas av arbetarklassen.” 
(…) ”Eftersom klimatomställningen 
innebär en enorm mobilisering av 

Jonas Algers är ekonom och  
doktorand på Avdelningen för energi 

och miljösystem på Lunds Universitet.

Elkris och  
klimatomställning
– FINNS DET MÖJLIGHETER I ETT FÖRVÄRRAT LÄGE?
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Sjukvården och kollektiv- 
trafiken i Region Skåne gör av 
med stora mängder el.  
Regionen äger idag sex vind-
kraftverk som levererar billig 
grön el. Vänsterpartiet verkar 
också för en snabb etablering av 
solel på så många regionfastig-
heter som möjligt.

Regionen leder arbetet genom 
Skånes Effektkommission som 
mest arbetar utifrån närings- 
livets och energiproducenter-
nas intressen gentemot staten. 
Kommissionen fokuserar i stort 
sett bara på överförings- 
kapacitet och på planerbar 
energi trots många påtryckning- 
ar från Vänsterpartiet om att 
satsa mera på vind- och sol- 
energi.

Vilmer Andersen 
Vänsterpartiets representant  

i Regionala utvecklingsnämnden

Region Skåne  
i energifrågan

resurser mot gröna sektorer kommer 
efterfrågan på arbetskraft att öka 
och arbetslösheten minska”. Efter 
det har vi fått en ny regering, nya 
majoritetsförhållanden i riksdagen 
och en klimat- och miljöminister som 
mött starkt motstånd, mycket på 
grund utav sin oerfarenhet inom just 
klimat- och miljöfrågor. Hur ser du 
på regeringens politik idag, hur på-
verkar den möjligheterna till en grön 
samhällsomställning? 
– Den påverkar mycket. Det kommer att 
göra omställningen långsammare när 
man tar bort saker som reduktionsplikt 
och miljöbilsbonus och inte ersätter 
dem med något annat. Men det som 
bekymrar mig ännu mer och på lång sikt 
är att regeringen cementerar sättet att 
tänka att ”omställning kostar pengar, 
vi behöver spara de pengarna och 
lägga det på annat”. Att investeringar i 
omställning kan spä på inflationen, och 
så vidare. Men det finns ingen sådan 
motsättning. Om man gör bedömningen 
att det är för dyrt med samhällsomställ-
ning idag missar man att investeringar 
i klimatet kan stärka ekonomin genom 
lägre arbetslöshet och inflation, och ett 
stärkt arbetstagarkollektiv.

Det finns goda exempel på andra sätt 
att resonera politiskt. Den omdebatte-
rade Inflation reduction act (inflations-
reduceringslagen) i USA innehåller delar 
som skyddar arbetarnas rättigheter 
samtidigt som den prioriterar omställ-
ning för att skapa jobb och utveckling. 
Hela satsningspaketet finansieras av 
skatt på företagen, de subventioner för 
byggande som ingår finansieras av skatt 
på företagsvinster. 
 – Det är vad klimatomställningen 
egentligen kan innebära. Dels att vi 
måste sluta flyga och äta kött, visst, men 
det handlar också om att om man verkli-
gen är seriös med en grön omställning 
och att bygga ett grönt samhälle: vilka 
politiska villkor ställer vi i det? Det 
pratas det inte lika mycket om. 

Man behöver heller inte resa långt 
för att se goda exempel på politisk 
planering inom ett högaktuellt fält: 
energiproduktion. 

 – Det svenska debatten missar är hur 
särskilt dåligt Sverige är på havsbase-
rad vind. Det finns stora satsningar i 
våra grannländer Danmark och Norge. 
I Norge arbetar man medvetet med 
att investeringsmedlen ställer krav på 
lokal industri. Det finns stora överens-
kommelser för havsbaserad vindkraft 
där Danmark har lett två avtal: ett för 
Nordsjön och ett för Östersjön. Bara i 
Östersjön ska det byggas för 20 giga-
watts produktion till 2030. Av det ska 
Sverige bygga 0,7 – trots att kusten är 
jättelång! Litauen, som är ett relativt 
litet land med en mycket kortare kust, 
bygger det dubbla. Det finns en stor 
potential i dessa projekt som reger-
ingen inte är intresserad av. 

Region Skåne styrs sedan valet av 
Moderaterna, Liberaler och Kristde-
mokraterna med stöd av Sverigede-
mokraterna. De har redan sedan 
innan en uttalat positiv inställning 
till nybyggd kärnkraft och de vill 
gärna ha till en reaktor här i Skåne. 
Skulle kärnkraft kunna vara till hjälp 
i en grön samhällsomställning, ef-
tersom den är fossilfri? 
– Om man producerar mer kärnkraft 
har man mer fossilfri el – absolut. Men 
hur kan man bygga det snabbt? Om 
man påbörjar ett bygge av ett kärn-
kraftverk nu kan det ge el till elnätet 
2035, eller ännu senare. Till dess finns 
det planer på att bygga så stora mäng-
der havsbaserad vindkraft att det är 
svårt att se hur kärnkraften ska passa 
in – behoven kan vara fyllda långt 
innan dess. Vindkraften går att bygga 
så mycket snabbare att det är svårt att 
se att det inte skulle vara en bättre idé.

I nästa nummer av Folkviljan kommer 
del två av artikeln. Där tittar vi  
närmare på Sverigepriser, arbetar-
klassens påverkansmöjligheter i sam-
hället och marknadens mekanismer, 
allt i relation till grön omställning. 
Missa inte det!

Emma Eliasson Åström
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Vänsterpartiet  kämpar för mer  vind- och sol-energi.
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Vad sker på  
Helsingborgs  
lasarett?
Det stormar och har stormat kring den skånska vården ett bra 
tag nu. En plats som har sett ovanligt många svarta rubriker 
och återkommit i samband med fackliga protester, myndig-
hetsgranskningar och smärtsamma patientberättelser är  
Helsingborgs lasarett, och inte minst dess akutavdelning. 

Arbetsmiljön är direkt kopplad 
till hur många kollegor det 

finns, både på avdelningen och 
på resten av sjukhuset. 
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kuten i Helsingborg är Skånes 
tredje största akutmottagning. 
Hit kommer patienter från 
hela nordvästra Skåne till den 
dygnetruntöppna mottag-

ningen. Anledningen till mycket av den 
negativa uppmärksamheten har kretsat 
kring de många patienter som tvingas 
övernatta på akutmottagningen, trots 
att det saknas ordentliga platser att ha 
översyn över dem på, i väntan på flytt 
eller medicinsk behandling. Bristen på 
vårdplatser på andra avdelningar på 
lasarettet som de egentligen skall flyttas 
till är en vanlig anledning, men det är 
inte utrymmet som saknas. 

Jamal El-Hallah har arbetat på 
akutmottagningen i Helsingborg sedan 
2014. Han började som undersköterska 
och vidareutbildade sig sedan till sjuk-
sköterska, som han arbetat som sedan 
2020.
 – Det är ett fantastiskt roligt jobb, 
säger han, men det är tufft ibland. 

De senaste två veckorna har varit 
lugna på avdelningen. Det har varit ett 
behagligt arbetsklimat. Jamal beskriver 
hur han haft ungefär 10 patienter att 
ta hand om samtidigt, inte som andra 
gånger när det gått upp mot 15-28  
personer som behövt omvårdnad.
 – Under julhelgerna har det varit 
katastrofläge. Det var fruktansvärt. 
Många i personalen var tjänstlediga och 
föräldralediga samtidigt som det kom 
oerhört många patienter, det blev en 
jättehög överbelastning.

Sjukhuschefen Thomas Wallén 
kommenterade läget inför julhelgen 
den 23:e december, och konstaterade då 
att de hade den högsta sjukfrånvaron 
hos personalen på tre år, samtidigt som 
man hade dubbelt så många inlagda 
Covidpatienter som julen 2021. Läget på 
sjukhuset som helhet påverkar akutmot-
tagningen starkt.
– När det saknas platser på de andra 
avdelningarna är det personal som 
saknas. Det saknas sjuksköterskor. Det 
gör att vi inte kan flytta patienter dit 
och att akutavdelningen fylls upp, att 
vi måste hitta på system för att hålla 

reda på patienter som inte har faktiska 
vårdplatser hos oss heller, trots att vi 
redan har så kallade korridorsplatser, 
säger Jamal.

Att patienter fick vänta i korridor- 
erna gjorde till sist att även de ut- 
rymmena fick nummer, allt för att 
kunna ha system för att ge dem omvård-
nad. Trots det fylls även dessa platser 
upp när det krisar, som i julas när man 
hade 30-35 inlagda patienter över hela 
helgen. På totalt 41 vårdplatser och 13 
korridorssängar.
 – Det uppstår ju stora risker. Det 
leder till att patienter inte får medicin i 
tid, viktiga mediciner som de behöver. 
Det har lett till dödsfall på väg upp från 
akuten till vårdavdelning. Vi har haft 
patienter som legat inne i tre dygn och 
inte kunnat få hjälp att komma upp ur 
sängen och röra på sig, vilket i sig leder 
till att deras tillstånd förvärras. Vi har 
haft patienter som inte fått plats att 
ligga ner i en säng utan fått sitta upp på 
en stol i många timmar, andra som fått 
ligga utanför toaletten som också  
behöver användas. Det är mycket ljud 
och rörelse i korridorerna, där finns 
ingen vila för patienterna. Till sist blir 
det ju outhärdligt, de får ingen sömn.  

Trots det allvarliga läget ser Jamal 
tecken på goda förändringar på av-
delningen.
 – Vi har tre nya enhetschefer som 
gör stor skillnad. De jobbar hårt med 
bemanningen och kommer själva från 
verksamheten. När det krisar på hel-
gerna kommer de också in och jobbar. 
Det betyder mycket för oss i person-
alen, att de lyssnar och stöttar och 
hjälper till så gott de kan. De stämmer 
av med oss vad vi tror om läget, hur det 
kommer att se ut om några timmar och 
sådär. Verksamhetschefen stämmer 
också av med oss på golvet, och alla 
fyra har ett starkt personalfokus. Man 
har till och med lyckats rekrytera sex 
nya sjuksköterskor, det är jätteroligt! 
Tyvärr behövs det ju ännu fler.

Vad det är som får sjuksköterskor att 
stanna tror Jamal hänger mycket på 
utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

 – Som sjuksköterska tror och hoppas 
jag att man vill utvecklas, lära sig mer. 
Man vill ha möjlighet till utbildningar. 
Det är tyvärr det första som försvinner 
när det finns ont om personal, eftersom 
alla händer behövs inom den dagliga 
omvårdnaden. Men det sliter på folk 
också och det finns risk för att det blir 
för repetitivt. Det finns jättemånga bra 
utbildningssatsningar som vi har här 
också, men många är pausade. Men 
internutbildningarna som vi håller 
tillsammans med läkarna är igång. 

Arbetsmiljön är direkt kopplad till 
hur många kollegor det finns, både på 
den egna avdelningen och på resten av 
sjukhuset. 
 – Bemanningen är jätteviktig och 
måste stärkas upp över hela lasarettet. 
Har man 6-7 patienter per sjuksköterska 
är det roligt att göra sitt jobb, har man 
för många blir det svårt. Höjda löner är 
ett sätt att locka mer personal, men för 
att personalen ska stanna tror jag att det 
behövs hälsosamma arbetsscheman och 
satsningar på arbetstidsmodeller. 

När samtalet avslutas är Jamal på 
väg till just en internutbildning. Dagens 
tema är bröstsmärta. Eftersom det varit 
en lugn morgon hoppas han på stor 
uppslutning.

Emma Eliasson Åström

A

Jamal El-Hallah har arbetat på akutmot-
tagningen i Helsingborg sedan 2014. 
Arbetet är jätteroligt, men i vissa perioder 
har arbetsbelastningen varit orimligt hög 
för honom som sjuksköterska.
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8 MARS –  
DETTA SKER

12

Vänsterpartiet i Skurup
Jag tillsammans med några partikamrater i 
Skurups V, har en studiecirkel i ämnet 
"Mänskligt - en fråga om makt". Där träffas vi 
för att öka kunskapen om samt förbättra vår 
argumentation gällande feminism. Vi hoppas 
få ihop en slagkraftig insändare till den 8 mars i 
Ystads Allehanda, Skånskan och ev  
Sydsvenskan. Litteratur vi använt oss av är 
Egalias döttrar (som fått ett uppsving bland 
yngre!) som har kommit i nyutgåva, Feministisk 
teori, Bell Hooks samt djupdykning i nyligen 
utgiven forskning. Själv anser jag att  
Mukweges bok "Kvinnors styrka, vad jag lärt 
mig av kampen på det sexuella våldets front-
linje" bör lyftas fram. 

Vi kommer att lyfta fram kvinnors styrka och 
kamp för rättvisa både historiskt och nutid och 
inte fokusera på någon offerroll.

 
Annika Trunnerup, Skurup

Vänsterpartiet i SIMRISHAMN
I Simrishamn kommer vi i V på Internationella 
Kvinnodagen, 8 mars kl 11.30-13.30, att sätta 
upp vårt tält på Stortorget med bokbord och 
boklotteri, allmän politisk information från V 
samt vårt eget Röda Kort, där vi i punkter sam-
manfattar vår kommunala politik, material från 
Kvinnojouren, där en av oss är aktiv, samt en 
redovisning av hur regeringens politik på- 
verkar kvinnors situation. Vi kommer även att 
ha centralt material med fokus på kvinnors 
situation. Dessutom kommer Finns Frågelåda 
att användas i samtal med Simrishamnsbor.  
Vår sång- och musikgrupp Vänstersväng 
sjunger och spelar.

 Ingemar Hansson, sekr. i V i SIN

Vänsterpartiet i Helsingborg
I solidaritet med kvinnorna i Iran. Scanna QR-
koden för att se detaljerad information

8 mars i Helsingborg

Vänsterpartiet i Ängelholm
Vänsterpartiet Ängelholm arrangerar en kurs i 
feministiskt självförsvar tillsammans med ABF.  
För mer information kolla vår facebooksida:  
Vänsterpartiet Ängelholm.

Vänsterpartiet i LUND
Tema: kvinnors rättigheter med fokus på Iran  
och Afghanistan. Röda kapellet medverkar.

Stortorget kl. 15-17

Vänsterpartiet i Ystad
Tema: Kvinnor i internationell kris. Tal, musik,  
bokbord.

Stortorget kl. 17
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Människor med drömmar, lustar, 
begär, kompetenser och förmågor, som 
känner driv, styrka, sorg och svaghet. 
Vissa av oss är glada, lyckliga, älskande, 
kreativa, men nästan varenda en av oss 
är också ledsna och förbannade. För-
bannade för att vi och våra systrar inte 
har samma rättigheter, möjligheter eller 
livschanser som män. För att våra liv 
inte har samma värde som våra bröders, 
att vi ständigt lever under hot om våld, 
att många av oss mördas av sina älskade, 
att våra kroppar inte är våra egna. För 
att vi ständigt bedöms, begränsas och 
förtrycks.

Våld mot kvinnor förekommer över  
hela världen. I och utanför hemmet, 
i krig och i fredstid blir kvinnor 
misshandlade, våldtagna och dödade. 

Rättigheter vi kämpat oss till kan 
gå snabbt att förlora. Vi har sett det 
med exempelvis abortförbud i Polen 
och USA. I Afghanistan har kvinnors 
grundlägg-ande mänskliga rättigheter 
i praktiken försvunnit. Talibanernas 
maktövertagande har på ett och ett 
halvt år helt sonika tagit bort kvinnors 
och flickors rätt att klä sig som de vill, 
vistas i parker och på nöjesfält, bad- 
platser och gym, att resa själva, ha  
arbeten som de vill och inte minst att 
utbilda sig. Vi ser det också i Iran.

I detta nu avrättas människor på de 
mest brutala sätt av regimen i Iran, för 
att de står upp för kvinnors mänskliga 
rättigheter till liv och frihet. 
 Är det något vi vet är det att flickors 
och kvinnors rättigheter aldrig kan tas 

för givet. Vi vet att högerns politik fram-
förallt gynnar vita, rika, män. Vi vet att 
nedmonteringen av välfärden och våra 
trygghetssystem i största mån drabbar 
kvinnor. Vi vet att det nu sitter ett parti 
sprunget ur nazismen bakom spakarna 
på regeringens sammanträden och vi vet 
att det är oss och våra systrars rättig-
heter de kommer att jaga nästa gång. 
 
Därför måste vi organisera oss: I 
kampen mot klassamhället, mot ras-
ismen och inte minst för vår egen och 
våra systrars skull, både här i Malmö 
och runt om i världen. Internationell 
solidaritet är ledordet för den feminist-
iska vänstern! 

Emma-Lina Johansson  
Oppositionsråd, Malmö

Flickors och kvinnors rättigheter kan 
aldrig tas för givet. Särskilt när vi vi vet 

att högerns politik framförallt gynnar 
vita, rika, män. 

Syster – organisera dig!
FEMINISM ÄR DEN RADIKALA IDÉN OM ATT KVINNOR ÄR MÄNNISKOR
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Inga grattis  
denna dagen!
Idag vill jag inte se någon säga grattis.  
Jag vill se förändring.  
Jag vill se framsteg.  
Jag vill se ett resultat.  
Jag vill se resultat för alla de gånger vi 
har stått med våra plakat och skrikigt 
våra kampsånger.  

Jag vill se resultat från alla gånger vi 
har behövt säga ifrån när vi inte blir 
tagna på allvar bara för att vi är  
kvinnor. 

När vi har sagt ifrån för alla gånger 
vi har blivit orättvist behandlade på 
grund av vår identitet, hudfärg eller 
ursprung. 
När vi har sagt ifrån för de som inte 
kan säga ifrån själva. Jag vill se  
resultat och jag vill föra feminismen 
och politiken framåt och inte bakåt. 
Men det är svårt att föra Sverige 
framåt när vi har en så bakåt- 
strävande regering som sätter käppar 

i våra feministiska hjul.  Medans de 
går runt med fake feminist labels och 
låtsas vara på vår sida. 

Många antifeminister hävdar att  
feminism inte behövs längre. Men 
jag har lovat mig själv att aldrig sluta 
kämpa för alla de kvinnor som  
behöver det. Jag ska inte sluta kämpa 
förens vi har exakt samma förut- 
sättningar och privilegier som män 
har. Jag tänker inte sluta kämpa tills 
alla kvinnor i världen har det lika ställt. 

Jag känner mig dock tacksam att jag 
lever i Sverige och på 2000-talet. Det 
har varit generationer av feminister 
innan mig och dig som har kämpat för 
våra rättigheter. Så att vi inte var de 
som behövde ta de första stegen och 
kämpa i de tuffaste striderna. 

Men nu är det dags för oss att hjälpa 
de andra kvinnorna i de andra  

länderna som inte har kommit lika 
långt som oss. 
Vi måste hjälpa dem i deras strid.  
Som våra förfäder gjorde för oss. 
Vi måste hjälpa kvinnorna i Iran få sin 
frihet. 
Vi måste kämpa för de 3,9 miljoner 
barn som blir könsstympade varje år. 
Vi måste stå upp i kampen för abort-
lagen. 

Du får aldrig sluta kämpa bara för att 
du har det bra. 
Du får aldrig blunda för de som sker 
varje dag runtom-kring dig. 

Du måste fortsätta kriga emot  
patriarkatet så att vi tillslut kan 
krossa det för alltid. Tillsammmans. 
 

Text: Ester Lundgren 
Illustration: Ann Engqvist
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Utlämningen av 146 balter 
från Sverige till  
Sovjetunionen år 1946  
räknas som ett trauma i  
den svenska efterkrigstids- 

politiken.Sverige gav efter för att hålla 
sig väl med stormakten Sovjetunionen. 
Nu är Ulf Kristerssons regering på väg 
att begå samma misstag igen när kurder 
lämnas ut till stormakten Turkiet. Män-
niskors frihet och rättssäkerhet offras 
för att hålla sig väl med Nato-landets 
ledare Recip Tayyip Erdoğan.

Då handlade det om balter, framförallt 
letter, som tagit till vapen för att försvara 
sig mot Sovjetunionen som av balterna 
tolkades som det stora hotet. Här fanns 
både offer och förövare. Till offren kan 
räknas den majoritet av baltiska med-
borgare som hade tvångsrekryterats till 
Waffen-SS (inte att blanda ihop med SS). 
Till förövarna kan räknas de balter som 
hade deltagit i judeförföljelser. Nu i vår 

tid handlar det i första hand om kurder. 
Ett exempel är Mahmud Tat, som blivit 
anklagad för att leverara varor till PKK 
och en annan är Celil Turan som redan 
blivit tortyrskadad av turkisk polis. Om 
de är offer eller förövare beror på vem 
man frågar. 

Rättsäkerheten i Turkiet är ett ämne 
för diskussion, likaså turkiska statens 
krigföring mot kurder på och utanför sitt 
territorium. Znar Bozkurt sågs av Säpo 
som ett säkerhetshot och de ville utvisa
honom i december 2021. Han hade varit 
engegerad i hbtq-frågor i Turkiet och 
dessutom varit aktiv i partiet HDP, som 
kan beskrivas som ett vänsterparti med 
flera ledare fängslade på oklara grunder.
Efter en kampanj från MR-aktivister har 
han beviljats tillfälligt uppehållstillstånd.

Sovjetunionen ville att Sverige skulle 
lämna ut 167 balter. Det blev bara 146 
bland annat pga av stympningar och 

självmord. Turkiet har 42 "terror- 
misstänkta" personer på sin lista. Vi får 
se om de decimerar sig själv likt balterna 
i 1946. Den turkiska staten har enligt 
Amnesty använt tortyr ett flertal gånger 
i närtid. I februari i år sköts journalisten 
Güngör Arslan ihjäl utanför sin redak-
tion i Izmit. 

En som hade tur var journalisten och 
tidigare chefredaktören Bülent Kenes 
som hade tre livstidsstraff att se fram 
emot i Turkiet. Här lyckades Högsta 
domstolen stoppa utvisningen. Nu är  
frågan om Tobias Billström kommer 
stoppa de andra utvisningarna till  
Turkiet. Eller kommer han begå samma 
historiska orätt som under Baltut-
lämningen?

Anders Malmros
Vänsterpartist
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Vår tids baltutlämning
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“Regeringen har fått kritik för att 
inte stödja yttrandefrihet”. Så stod 
det efter att regeringen hade fördömt 
upphängandet av dockan som före-
ställde Turkiets president. Jag stannade 
upp när jag läste det och undrade vad 
som var nyheten. Vi kritiserar inte en 
björn som uträttar sina behov i skogen 
–  det är en självklarhet – så varför är 
det förvåning från svenska folket att 
den nuvarande regeringen inte stödjer 
yttrandefrihet? Är det en nyhet?

Osäkra individer som kämpar för 
att hålla kvar i någon typ av makt har 
en tendens att försöka projicera sina 
brister på andra; de ser någon agera likt 
hur de själva gjort och då de haft dåliga 
intentioner tror de detsamma om andra. 
“Som du känner dig själv känner 
du andra.” Så såklart när ett skratt 
utbrister under officiella riksdags- 
sammanhang i svar till totalt hyckleri, 
så är det allt annat än ett inskränkande 
på yttrandefriheten, som så gärna vissa 
i regeringen ville påstå. Som de känner 
sig själva…

I själva verket är det ett mycket bra 
exempel på vad vi glömt om yttrande-

frihetens innehåll. På engelska säger de 
“freedom of speech includes the right to 
offend.” Det ska dock översättas för 
siktigt – kränkningar är fortfarande inte 
acceptabelt – till “yttrandefrihet inne-
fattar rätten att göra någon förnärmad”. 
Vi måste få tänka och yttra oss kritiskt, 
även om det kan göra någon obekväm. 
Vi måste få ifrågasätta religion och 
skola, och vi måste få reagera när  
politiker beter sig på ett orimligt vis. 
Och om den reaktionen är att skratta  
till när någon anklagar andra för 
samma beteende som denne själv ägnat 
sig åt under en hel valrörelse, ja då är 
det ytterst berättigat under yttrande- 
friheten.

Så återigen undrar jag varför folk 
verkar förvånade. Det är ju ändå så att 
var femte person med rösträtt aktivt  
har valt att stötta ett parti som öppet 
vill strama åt yttrandefriheten. “För att 
inte lämna ut information om hur  
Sverige styrs” innebär snarare i 
praktiken att inte få öppet kritisera 
regeringen genom till exempel sociala 
medier. De är rädda för att mista den 
lilla makt de lyckats lura till sig, så nu 
vill de försöka hindra andra från att 

uttala sig. De tycker att de har rätten att 
definiera vad som är Sverige och svensk 
kultur, inte för att de faktiskt har någon 
förståelse om det, utan för att de vill 
berättiga sig själva i sina skeva världs-
bilder.

Vad var nyheten då? Inte var det att 
vår statsminister svarade att “nädå,  
vi kryper inte inför någon som kan 
stänga ute oss ur Nato, vi står minsann 
upp för vår grundlag”, och inte heller 
var det  för att delar svenska folket 
plötsligt insett sitt misstag. Kanske 
fanns ingen nyhet, utan bara något som 
behövde sägas – något som behövde 
uppmärksammas.

Regeringen stödjer inte yttrande-
friheten. Stora delar av den tycks hellre 
vilja införa en “tystandefrihet” så att 
ingen kan tala illa om dem och sprida 
de insikter som kan skada deras sköra 
rykten. Så kritiken måste sägas – den 
måste höras – för de är rädda för våra 
röster. För vad är en gud inför någon 
som inte tror på den?

Pontus Karsten

Vill regeringen  
införa ”tystandefrihet”?  

FOLKVILJANS GÄSTKRÖNIKOR SKRIVS AV 
ELEVER PÅ SKRIVARLINJEN VID KVARNBY 
FOLKHÖGSKOLA. DEN HÄR GÅNGEN ÄR DET 
PONTUS KARSTENS TUR.
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I Malmö stad har vi två oppositions-
råd, Emma-Lina Johansson som är 
ett bekant namn för många efter att 
2018 blivit vald till rollen. Ett nyare 
namn är Anfal Mahdi som efter 

Vänsterpartiets rekordval i Malmö 
2022 valdes till nytt oppositionsråd. I 
detta nummer av Folkviljan får du lära 
känna Anfal Mahdi lite bättre: hennes 
bakgrund och vad som driver henne 
politiskt. 

Anfal Mahdi kom till Sverige från 
Irak som flykting och hon har växt upp 
i Rosengård och Nydala. Det som först 
lockade henne till Vänsterpartiet var 
partiets tydliga ställningstagande i 
asylfrågan, men också att partiet bed-
river en solidarisk politik där vårt mål 
är att omfördela resurserna i samhället 
för att skapa ett jämlikt samhälle, 
menar hon.
 – Jag började mitt yrkesliv med att 
arbeta på larmcentral, och var medlem i 
Transport. Efter en konflikt med arbets-
givaren som inte betalade ut min lön fick 
jag stöd av facket och sedan dess har jag 
verkligen sett värdet av att vara fackligt 
organiserad. Det är en självklarhet för 
mig.

– Under en lång period i mitt liv 
arbetade jag inom hemtjänsten som 
vårdbiträde i Malmö stad, vilket var 
otroligt givande. Varje dag fick jag höra 
äldre människors livshistorier, och 
berättelserna var många gånger berätt- 
elser om staden Malmös utveckling. Det 
var fantastiskt att få släppas in i deras 
liv. Men arbetet inom hemtjänsten hade 
också nackdelar. 
 – Jag jobbade på timmar, och det var 
stressigt och urusla arbetsvillkor. Det 
fanns minutschema för allt, exempelvis 
hur lång tid det skulle ta att duscha en 
äldre person. Men ingenting av det som 
styrde oss var kopplat till verkligheten.
 

Anfal Mahdi bestämde sig för att 
läsa på Malmö högskola till socionom, 
hon började arbeta som socialsekreter-
are och 2014 blev hon aktiv i  
Vänsterpartiet. 
 – För mig är Vänsterpartiet det enda 
parti med en solidarisk flyktingpolitik 
och som är ett antirasistiskt parti. Som 
invandrare och kvinna med arbetar-
bakgrund är det givet att jag ska vara 
vänsterpartist. För mig är det omöjligt 
att frikoppla vänsterpolitik från mitt 
vardagsliv och mitt yrkesliv. Som social- 
sekreterare och genom min uppväxt så 
har jag sett vikten av bra bostäder, av 
att de unga klarar skolan, att barn som 
behöver extra stöd i förskolan får det. 
Allt det här handlar om politiska beslut!

Arbetet inom politiken började för 
Anfal Mahdi när Malmö fortfarande 
var uppbyggt kring stadsdelar, och inte 
nämnder som idag, och Anfal har haft 
många politiska uppdrag innan arbetet 
som kommunalråd.
 – Vänsterpartiet är det enda partiet 
idag som vill satsa på välfärden. Jag har 
sett hur även Socialdemokraterna hela 
tiden har lagt nedskärningsbudgetar. 
Det har alltid varit viktigt för Socialde-
mokraterna att ”effektivisera” verksam-
heterna, aldrig att rusta upp den.

– De som får plocka upp spillrorna när 
samhället brister är oftast kvinnorna. 
Jag har träffat så många funkisfamiljer 
där mammorna får kliva in när man 
drar in på rätten till assistans. Det är 
ofta mammorna som får ta hand om 
hemmasittande barn när skolan inte har 
råd att anpassa undervisningen eller 
när förskolegrupperna är så stora att 
pedagogerna inte kan möta barn med 
särskilda behov.

Anfal Mahdi ser också hur synen på 
kvinnor som mindre värda också är en

av anledningarna till att det anses vara 
okej att behandla kvinnor inom väl- 
färdsyrkena dåligt.
 – Det är framför allt kvinnorna som 
bär upp välfärden, och det är därför 
kommunen tycker att det är rimligt att 
låta kvinnor arbeta under usla förhåll- 
anden och att skära ner. Det är struktur- 
ella problem som gör att kvinnodomin- 
erade yrken är underfinansierade!

I Malmö stad vill styret med S, L och 
Mp skära ner på välfärden, och också i 
skolan och förskolan. Moderaterna har 
varit skeptiska till att skära ner i skolan, 
men de vill ta pengar från funktionstöds- 
nämnden och från arbetsmarknads- och 
socialnämnden för att kunna göra det.
 – Vänsterpartiet är det enda partiet 
idag som vill satsa på välfärden, som vill 
rusta upp i alla underfinansierade delar. 
Det är det enda vänsteralternativet idag.

Text: Sofie Valfridsson

Anfal Mahdi valdes till nytt oppositions-
råd efter valet 2022. Som invandrare och 
kvinna med arbetarbakgrund har det varit 
självklart för henne att vara aktiv i  
Vänsterpartiet. 

ANFAL MAHDI  
– vårdbiträdet som blev oppositionsråd

18 NR 1 2023  • FOLKVILJAN

MALMÖ  |  Nytt oppositionsråd



En gång, skrev jag en dikt, 
i en antologi mot ett krig.
Kriget var mycket svårt.
Dikten var mycket enkel.
En dikt: några ord på ett papper.
Ett krig:

En människa: det är mycket enkelt: 
huvud, bål, armar, ben,  
det är mycket enkelt.

Jag: en människa, det är mycket 
enkelt, sätter fötterna i golvet,  
stiger upp, kokar kaffe.  
Jag står i mitt hus och ser  
ut genom fönstret.
Jag är en vanlig människa.  
Det är en vanlig dag.  
Det är ett vanligt hus.

Ett vanligt hus: tak, väggar, golv,  
fönster: det är mycket enkelt.

Över det vanliga huset,  
på den vanliga människan,  
släpps en bomb,  
det är mycket enkelt.  
Fönstret sprängs,  
människan faller, i glassplitter  
och blod, det är mycket enkelt.  
Där trappan fanns: ett hål.  
Där taket fanns: himmel.  
Väggen: en hög med sten.  
Sovrummet: en gröt av betong. 
Under: En arm sticker opp.  
Handen, den hänger.  
Det är en hand.

Jag känner. En flik av något rosa,  
fransen med små bollar.  
Vårt överkast.  
Allt har gått sönder,  
hus, saker, människa.  
Det som fanns en gång,  
finns inte mer, helt enkelt.

Så sitter människan – jag – i en buss.  
På min kropp: jeans och tröja.  
Kläderna, det enda jag nu äger.
Runt huvudet, ett bandage.  
Mot bussens fönster sträcks  
händerna.  
Handflator pressas mot glas.  
Bussen startar.  
Händer vinkar, farväl.  
Det är mycket enkelt: en del stannar 
kvar. Andra lämnar, helt enkelt.  
Mot min fönsterruta: ingen hand,  
helt enkelt.

En hand: fem fingrar, ett, två,  
tre, fyr, fem. 
Handflata, handlov, handled:  
det är mycket enkelt.

Så står jag i en kö, det är mycket enkelt.  
I ett främmande land,  
det är mycket enkelt.  
Jag väntar på papper. På dokument.  
På en skål med soppa,  
på att få sova, helt enkelt.  
Jag sitter, på en madrass,  
i en gymnastiksal, det är mycket 
enkelt. I mitt knä, ser jag mina händer.

En hand: fem fingrar, ett, två, tre, fyr, 
fem. Handflata, handlov, handled,
det är mycket enkelt.

I ett annat land:  
en annan  
människa,  
en annan hand.  
Handen: fem fingrar, 
ett, två, tre, fyr fem.
Handflata, handlov, 
handled,
det är mycket enkelt.
Denna människa 
pekar mot mitt land, 
med sin hand.

Död, pekar han.
Är det verkligen en människa?
Ja, han har kropp. Han har händer.
En kropp: huvud, bål, armar ben.  
En hand: fem fingrar, ett, två, tre,  
fyr fem.  
Handflata, handlov, handled,  
det är enkelt.
Ändå kan jag inte förstå  
något så enkelt.

Denna dikt är mycket enkel.
Ett ord efter ett annat,
det är mycket enkelt.
Vad annat kan dikten göra?
Att förstå, går inte, helt enkelt.
Men att känna, i min kropp, det går  
och det gör ont, helt enkelt.

Min hand: Fem fingrar, ett, två,  
tre, fyr, fem.  
Handflata, handlov, handled,
det är enkelt.
Bakom ögonlocken,  
tårar, helt enkelt.
Denna gång inte min kropp,  
inte min mans, inte mina barns.  
Nej, inte idag, helt enkelt.

Men i ett att annat land: 
ännu ett krig: ännu en gång.  
Att förstå går inte.
Det enda jag vet,  
är det enda som går att veta:
att det fel,  
helt enkelt.

Allt är  
mycket enkelt (2)

Text: Helena Fehrman 
Illustration: Ann Engqvist
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Tisdagen 10 januari, samtidigt 
som Folk och försvars årliga 
rikskonferens i Sälen var 
inne på sin sista dag, hölls 
en föreläsning om Sverige 

och Nato på Poeten på hörnet, Södra 
förstadsgatan 65 i Malmö. Det var 
ett samarrangemang mellan Malmö-
vänsterns internationella utskott och 
ABF. Föreläsaren Ola Nilsson stod för 
historia, introduktion till och kritik av 
Nato, som Sverige utan folkomröstning 
eller noggrann offentlig debatt nu står 
i begrepp att gå med i. I och med den 
bristfälliga och ofta starkt polemiskt 
drivna debatten har folkbildningen och 
en historiserande kritik av försvars och 
säkerhetspolitik en viktig roll att spela. 
Nilsson som höll föreläsningen arbetar 
som lärare på Kvarnby folkhögskola 
där han folkbildar och håller kurser om 
Nato, och kalla krigets historia. 
 
En grundläggande poäng som 
framfördes var att Nato (nordatlantiska 
fördragsorganisationen, eng. North 
Atlantic Treaty Organization) och dess 
berätte kommit att formas av vinnarna 
av det kalla kriget, där kritiken uteblir 

och historiska fakta ofta försvinner i 
ideologiproduktion. I ett läge då Sverige 
nu ansökt om medlemskap och är i en 
process av att utveckla en utrikespolitik 
i linje med Nato är det därför på sin 
plats att utvärdera organisationen, 
vad den står för och hur den har agerat 
historiskt. 
 
Således ägnades första delen av 
föreläsningen åt en översiktlig historia 
över Nato innan kalla krigets slut. Från 
Jaltakonferensen om Europas framtid 
1943, via desinformationskampanjen 
”the Great War Scare” 1948, uppdäm-
ningspolitiken mot Sovjet, Trumandok-
trinen för att minska kommunistiskt 
inflytande, till själva bildandet 1949 och 
hur tysklandsfrågan skulle lösas utan 
att upprepa problemen med Versailles- 
freden. Syftet med Nato var, enligt 
den förste nato-generalsekreteraren 
Lord Ismays bevingade ord, att hålla 
”Sovjetunionen ute, Amerikanerna inne 
och Tyskland nere”. Pakten innebar 
strategisk kontroll över Atlanten och 
kalla krigets inledande skede i och med 
uppdelningen av Europa i två block. 
Länder i Väst med starka socialistiska 

och kommunistiska rörelser kunde 
med Nato och USAs utrikespolitik, som 
enligt Nilsson i allt väsentligt är sam-
stämmiga, kontrolleras. 
 
Undantaget i den uppdelning som 
följde i Europa blev Finlands relativa 
självständighet och balansakten med 
Sverige som neutral/alliansfri buffert-
stat. Nilsson poängterade i fördraget 
att neutraliteten har tjänat oss väl i 
och med att en någorlunda självständig 
säkerhetspolitik kunde bedrivas, kritik 
föra åt ”båda håll”, och att det härvid 
fanns en trovärdighet i diplomati, ut- 
bytes/biståndsarbete för fred och  
mot imperialism. En annan viktig poäng 
som lyfts under föredraget är att  
Warsawapakten bildas som svar på 
återmilitariseringen och inträdet av 
Västtyskland i Nato under 1955. Den 
sovjetiske utrikesminister Molotov 
hade velat gå med i Nato 1954 som en 
stabilitetsgivande åtgärd men detta 
nekades med grund i organisationens 
existensberättigande, som antagonist 
mot sovjetkommunismen, understödja 
USAs utrikespolitik och skapa konsens-
us för den.

FOLKET, SÄKERHETEN  
OCH FÖRSVARSPOLITIKEN 

KRITISK  
GENOMGÅNG AV  
NATO INFÖR  
MEDLEMSKAPET
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På Malmövänsterns årsmöte fattades ett 
beslut om att anordna en festival för fred 
och mot Nato i år. Kika på kalendern på 
malmo.vansterpartiet.se för att se datum 
för planeringsmöten och engagera dig.

Festival  
för fred

Därpå följde en  genomgång av Natos 
struktur. Nato är en politisk allians med 
högkvarter i Bryssel. Nordatlantiska 
rådet är det högsta beslutande organet. 
Medlemsländerna har permanenta del- 
egationer med ambassadörer som före-
träder sitt respektive lands regeringar 
när beslut fattas.  De sammanträder 
veckovis på olika nivåer under ledning  
av Natos generalsekreterare. 
 
Det finns en försvarsplaneringsgrupp 
och en kärnvapenplaneringsgrupp  
kopplade till rådet. 
 Militärkommittén är Natos högsta 
militära organ, men är underordnad 
det nordatlantiska rådet. Regelbundna 
möten sker mellan militärkommittén och 
medlemmarna i Partnerskap för fred, 
där Sverige hittills har varit med och där 
även Ryssland varit med. 
 
Natos stridskrafter baseras på  
medlemmarnas egna styrkor enligt en 
kvot av landets storlek. Den kvot som 
Sverige skulle fylla uppgår till, i princip, 
hela det Svenska försvaret som det ser ut 
nu. Militärkommandot är byggt på baser 
och högkvarter i de olika medlems- 
länderna. Efter denna genomgång av 
historia och struktur samt en stärkande 
kopp kaffe kommer föredraget in på 
det som presenterats i titeln, nämligen 
relationen mellan Nato och Sverige med 
frågor som behandlar var antinato-
rörelsen är, och om Sverige blir säkrare 
om försvarsförmågan stärks? 
 
Nilsson beskriver Paragraf 5 som den 
mest omtalade delen. Det är den så kall- 
ade musketörparagrafen med hänsyft-
ning till en för alla, alla för en, men som 
egentligen är ”fjösig” i och med otaliga 
förbehåll och en ineffektiv organisering. 
Paragrafen hade en mer markerad 

inverkan under kalla kriget, i och med 
avskräckningsdoktrinen, vilken inne-
bar att ett anfall alltid skulle ha lett till 
fullskaligt krig sågs som en säkerhets-
garanti.

Den andra delen av föreläsningen 
behandlade först Nato efter murens fall 
och förenta staternas ”löfte” om att inte 
expandera Nato österut. Det  var aldrig 
frågan om ett officiellt avtal, men har 
trots detta skapat förutsättningar för 
den svekdebatt som odlas i Ryssland. 
1993 ansökte Boris Jeltsin om med-
lemskap i Nato för Ryssland, utan att 
lyckas. I maj 2002 undertecknades en 
överenskommelse om fördjupat sam- 
arbete mellan Nato och Ryssland i  
Nato-Russia Council (NRC). En huvud-
poäng Nillson gör  är att kalla krigets 
avslut med Sovjetunionens upplösning 
kan ses som en upprepad ”Versailles-
lösning,” där strukturomvandlingen 
och den ryska staten inte gick ihop utan 
trasades sönder. Detta har utgjort ett 
fundament för ett revanschistiskt och 
imperietänkande Ryssland idag, utan 
tanke på fredliga lösningar. Att fred 
måste byggas långsiktigt är en historisk 
lärdom men efter 1990 lämnas alltså 
Ryssland åt sitt öde med strukturan-
passningsprogram och ”tokprivat- 
iseringar” som berett vägen för maffia-
välde och oligarki.

Hur såg då Nato ut efter det att  
”huvudfienden” var så gott som till-
intetgjord 1992? Natos något oklara 
syfte blev att hålla ihop Partnership for 
Peace, att samordna och skapa säker-
hetslösningar, samt ”statsbyggande” 
som en slags militär beskyddare av  
amerikanska värderingar och resurser. 
Nato förde så kallat humanitära krig 
(interventioner o operationer är ej ett 

nytt språkbruk) och statlig polisverksam- 
het, till exempel mot somaliska pirater,  
för att skydda handel och handelsvägar.

Nato var ej direkt krigförande innan 
1990 men efter Sovjets fall så släpps 
kraften lös. 1991 börjar Balkankrigen och 
1992 börjar den så kallade Operationer 
Maritime Monitor utanför kusten och en 
FN sanktionerad flygförbudszon 1995 
bombar Nato bosnienserbiska styrkor 
och Daytonavtalet om fred mellan 
Bosnien och Hercegovina, Kroatien och 
Jugoslavien sluts. Detta framställs som 
en konsekvens av de operationer Nato 
utfört i området. Avtalet innebar upp-
rättandet av en Nato-ledd fredsstyrka, 
uppdelning av territorier mellan Bosnien 
och Hercegovina och ny konstitution-
författning med ett system av flera 
ledare, och en högste representant från 
det s.k. världssamfundet med vetorätt i 
politiska beslut som fattades av BoH- 
politiker. Detta innebar att landet i prak-
tiken blev ett internationellt protektorat, 
och den första kolonialt anstrukna hög- 
ste representanten blev Carl Bildt, med 
uppgift att som Nilsson uttrycker det 
”rädda bosnierna från sig själva”.Från 
att ha fört proxy-krig och utövat på- 
tryckningar och ”operationer” som 
kunde gå under radarn som stöd till 
rörelser på olika sidor om en konflikt, 
understödja kupper och destabilisera 
innan 1990’talet gick nu Nato  alltså 
över till att också ingripa mer konkret  
i vad Nilsson kallar ”kliniska” hög- 
teknologiska krig där inga eller få 
västerlänningar dör.

Efter Balkankrigen vänds USAs 
utrikespolitik och därmed Nato bort 
från Europa mot Afghanistan, och 
det som kommer att kallas kriget mot 
terrorismen. USA ledde en invasion och 

ILLUSTRATION: 
 ANN ENGQVIST
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ockupation i 20 år av Afghanistan, ISAF  
och det förlorade kriget mot talibanerna 
som vi har kunnat läsa om under det 
gångna året efter tillbakadragandet. 
Målen för ockupationen som omform- 
ulerades kontinuerligt.

Inför invasionen av Irak som ett 
upprättades en ”Coalition of the  
willing”, när Frankrike, Tyskland och 
FN inte godkände invasionen av Irak. 
Den började  20 mars 2003, var i stort 
byggd på falska underrättelser och 
mediakrig.  Invasionen utlöste protester 
i FN och en internationell rörelse bland 
världens folk som såg att den var illegitim.

Irakkriget tog slut 2011 då USA 
lämnade (fortsatt inbördeskrig etc.) 
men härvid kom en likartad aktion, 
Operation Unified Protector att ta vid 
mot Libyen 2011, med bombningar 
och destabilisering. Här bidrog också 
Sverige med JAS-plan. Responsability to 
protect som angavs som ett skäl för att 
ingripa i Libyen är en folkrättslig ifråga-
satt doktrin. Efteråt kom ”Humanitära” 
insatser få minskat  förtroende eftersom 
Libyen-kriget orsakade mer skada och 
sågs som ett missbruk av den human- 
itära insatsen av många internationella 
aktörer. Operationen destabiliserade 
regionen och Libyen gick från att ha 
varit stabilt och rikt till att bli rekryt- 
eringsbas för daesh.

Nilssons slutsats av detta blir att 
historiskt sett saknar Nato förmåga att 
vinna krig. Istället har krigen skapat 
lidande och instabilitet, konsekvent och 
kontinuerligt över de senaste tre decen-
nierna.

Till Sveriges förestående med-
lemskap, från en svensk tradition av 
neutralitet och geopolitisk position som 
buffertzon mellan Natoländerna Norge 
och Danmark och den finländska vän-
skaps och samarbetspakten med Sovjet, 
så har steg tagits för att formalisera 
samarbeten efter Sovjetunionens fall. 
Sverige gick med i EU 1995 och har där 
nära samarbete rörande försvars och 
utrikespolitik samt anslöt 1994 till nato-

programmet Partnership for Peace som 
är en slags samarbets- och dialoggrupp  
och har varit aktivt deltagande sedan 
1997. Sedermera uttrycktes av Sverige en 
så kallad solidaritetsförklaring  för att 
i händelse av krig stödja EU-länderna, 
Norge och Island 2009.

Ola Nilsson frågar sig vilka fördel- 
arna skulle vara med ett svenskt med-
lemskap i Nato och pekar på den de 
facto ökade försvarsförmågan som ett 
medlemskap innebär. Förmågeökningen 
ställs av Nilsson mot en potentiell säker-
hetspolitik som i och med ett medlem-
skap skulle försvagas och göras mindre 
självständig. Diplomati, totalförsvar, 
fredsfrämjande bistånd, och handel 
som skapar ömsesidigt beroende borde 
enligt Nilsson ses som viktigare aspekt- 
er för att öka säkerheten i ett läge där 
försvarsförmågan inte är det som borde 
stå högst på prioriteringslistan.

Nato hittar spänningar, konflikter 
och måste i ett historiskt ljus efter kalla 
kriget ses som en i huvudsak destabiliser- 
ande kraft. Ett medlemskap låser  
Sverige till USAs utrikespolitiska agenda. 
Rörande frågan om möjligheten att på- 
verka Nato inifrån tar Nilsson upp 
exemplet om att USA, om Nato inte är 
med på bandvagnen istället skapar co- 
alitions of the willing och härvid ”skiter i”

Natomedlemmarnas invändningar. Nato 
ses här som bestående av två delar. En 
del USAs utrikespolitik och en annan del 
den maktfullkomlige turkiska ledaren 
Erdoğan, som med stark militär och läge 
är en central nato-strategisk aktör.

I kombination med exemplen på 
Natos misslyckade krig, identifieras en  
i Sverige långtgående tradition av  
undfallenhet mot auktoritära ledare,  
och oroande följsamhet  och vilja att 
vara ”duktigast i klassen”  när det kom-
mer till att implementera och fullfölja 
avtal. Denna oförmåga till kritik och att 
stå upp mot vad större och mäktigare 
länder pressar för, skapar medlemskap- 
et stora potentiella politiska och demo-
kratiska problem. Militärbaser, och 
amerikansk militärdomstol på Svensk 
mark är andra exempel på hur säkerhet- 
en kan rubbas.

I och med detta blir det allt viktigare 
att markera och identifiera en politisk 
vilja som kan förändra, styra och 
påverka säkerhetspolitiken. Nilssons 
poäng är alltså att folket kan och ska stå 
bakom och påverka säkerhetspolitiken. 
Militärbaser kan alltid kastas ut och  
loppet är inte kört bara för att vi nu 
troligen kommer gå in i alliansen.

Anton Öhman

Nilsson menar att det är viktigt att markera och identifiera politisk vilja  
för att förändra och styra säkerhetspolitiken – folket kan påverka. 
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53-årige Ridvan Altun har 
levt mer än halva sitt liv i 
Sverige. Han kom hit som 
politisk flykting 1991, och 
har sedan dess försörjt sig 
här.
 – Precis som andra kurder 
står jag upp för demokrati, 
jämställdhet och ett eko-
logiskt hållbart samhälle, 
säger han. Vi är inte krim- 
inella utan bidrar som övriga 
svenskar på alla möjliga sätt.

Otänkbara krav
Sveriges ansökan om anslut-
ning till Nato och S-regering-
ens olycksaliga trepartsavtal 
med Finland och Turkiet 
har vänt upp och ned på 
kurdernas tillvaro. Med hjälp 
av avtalet kunde Turkiets 
president Recep Tayyip  
Erdogan med ens ställa krav 
på Sverige som varit otänk-
bara innan. 
 Antalet kurder som  
presidenten krävt i utbyte för 
att Sverige skulle accepteras 
i Nato har sedan dess växlat 
från ett trettiotal till långt 
fler än hundra.

Hundra års förtryck
– Det kurdiska folket har 
levt under turkiskt förtryck 
i hundra år, och vår frihets-
rörelse utgår från detta, 
säger Ridvan Altun. Men 
kampen handlar inte enbart 

om kurdernas rättigheter, 
utan också om att värna den 
svenska demokratin och dess 
principer.
 Nu hotas rättsstaten av 
förbud som tidigare skydd-
ats av grundlagen, som att 
vifta med PKK-flaggor, ha 
kontakter med utpekade 
organisationer eller avslöja 
oegentligheter i avtal med 
främmande makt.

Erdogans redskap
– Böjer man sig för en dik-
tator som Erdogan blir man 
hans redskap. Vi är tusentals 
kurder som flytt förtrycket i 
Turkiet, och vi lever upp till 
kraven att få skydd.
 De nya svenska lagarna 
riktar sig till syvende och  
sist också mot alla svenskars  
rättigheter. Om kurder 
offras, säger Ridvan Altun, 
då är demokratin också ett 
offer.
 – Därför bör alla pro-
gressiva krafter försvara 
kurderna. För min del inne-
bär det att jag ännu mera 
envist tar kamp för de demo-
kratiska idealen. Och jag tror 
inte att vi gynnas av ett Nato 
där det ingår en medlem 
som bombar mina bröder i 
Rojava.

Per Längby

När regeringen visar förståelse för turkiska reaktioner.  
När diktatur kallas demokrati. När yttrandefrihet blir terrorism. 
Då rasar den trygghet som många kurder känt i sitt nya hemland.

Vi är tusentals kurder 
som flytt förtrycket i 
Turkiet, och vi lever upp 
till kraven att få skydd.

TRYGGHETEN SVIKTAR  
NÄR REGERINGEN VIKER NED

Efter mer än 30 år som politisk flykting i Sverige känner 
Ridvan Altun hur rättsstaten i hans andra hemland hotas.
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ausa Sveriges medlems- 
ansökan till Nato! De negativa 
konsekvenserna blir alltmer 
uppenbara. Det säger Gabriella 
Irsten, ansvarig för frågor om 

hållbar fred och säkerhet vid Svenska 
freds-  
och skiljedomsföreningen.

Det har gått ett år sedan Ryssland in- 
vaderade Ukraina. Några få månader 
därefter hade Sverige en riksdagsmajor- 
itet som valde Nato före alliansfrihet.
 – Men den korta debatten före beslut- 
et lämnade många frågor obesvarade. 
Det ser vi nu, säger Gabriella Irsten.

Exemplen är flera:
• Regeringen bereder just nu ett 

ärende som ska ge svar på frågan 
om värnpliktiga ska kunna placeras 
i andra Nato-länder.  

• ÖB rekommenderade i höstas 
politikerna att inte motsätta sig 
kärnvapen på svensk mark.  

• Försvaret skulle bli dyrare utan 
medlemskap – nu tycks till och med 
två procent av BNP vara för lite, 
trots ansökan.

Viktigt för demokratin
– Allt detta är viktiga demokratiska 
frågor, liksom att Sverige har lämnat 
det humanitära perspektivet, ett globalt 
initiativ som erkänner kärnvapen som 
särskilt inhumana vapen, samt den 
feministiska utrikespolitiken och annat 
som värnar den mänskliga säkerheten.
 Som medlem i Nato blir Sverige nära 
knutet till amerikanska intressen på 
ett sätt som vi inte varit innan, menar 
Gabriella Irsten.
 – USA är ju den militärt starkaste och 
mest inflytelserika medlemmen i all- 
iansen, säger hon.

F16-plan
Det inser även Turkiet som använder 
Sveriges ansökan som press på USA för 
att få köpa amerikanska F16-plan, plan 
som kommer att attackera kurder söder 
om gränsen. I kölvattnet av Rysslands 
anfallskrig och Sveriges Nato-ansökan 
kommer därutöver svallvågor av militar- 
istiskt tänkande, ofta framfört av 
personer knutna till Försvaret.
 – Och försvarsmakten har historiskt 
avvisat många förslag till avspänning, 
däribland ickespridningsavtalet av 
kärnvapen, avtalen mot klusterbomber 
och landminor och andra nedrustnings-
avtal, påpekar Gabriella Irsten.

Landsförrädare?
Det är inte rimligt, säger hon, att bli 
betraktad som landsförrädare för att 
man lyfter fram andra, och mer lång- 
siktiga, förslag till konfliktlösning; 
sådant som förebygger allvarliga konflikt- 
er, och som för länge sedan var svensk 
politisk praktik.
 – Man kunde exempelvis krävt att 
ställa Putin inför krigsrätt redan vid 
krigen mot Tjertjenien och Georgien. 

Eller satsat på att stärka den inhemska 
oppositionen. Eller slutat köpa uran från 
Rosatom.

Naivt?
– Nej. Inte mindre naivt än att kräva 
att Ukraina måste segra innan fredsför-
handlingar är möjliga. Vem har rätt att 
kräva det annat än ukrainarna själva? 
säger Irsten.

Krigisk retorik
För även om kriget hotar en europeisk 
säkerhetsordning så är det det ukrainska 
folket som drabbas av dödandet. Sam-
tidigt som den krigiska retoriken här 
hemma hela tiden ökar.
 – Vad är det exempelvis som gör att 
Vänsterpartiet nu plötsligt accepterar 
att försvaret får kosta två procent av 
BNP? Är inte andra, viktigare välfärds-
satsningar mer angelägna? undrar 
Gabriella Irsten.

Per Längby

SVENSKA FREDS:  

Fler och fler argument mot Nato

P

Det är dags att göra paus i Nato- 
förhandlingarna, menar Gabriella Irsten  
på Svenska freds.
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Det var 2017 som vår riksdags-
ledamot från Malmö, Malcolm 
Momodou Jallow, anmälde den 
danska staten för rasistisk 
diskriminering till FN:s rasdis-
krimineringskommitté (CERD). 
Glädjande nog ger nu FN:s  
rasdiskrimineringskommitté 
Jallow rätt. 

En tid före valet i Bakgrunden är att 
2014 så anordnades en konstutställning 
i det danska folketingets lokaler i  
Christiansborg med en konstnär från 
Malmö. Bilderna som ställdes ut var 
djupt rasistiska och kränkande, inte 
bara mot Jallow som person utan mot 
afrosvenskar som grupp och afro- 
svenskars mänskliga rättigheter. 
Utställningen innehöll även kränkande 
bilder av romer och judar. 
 FN:s rasdiskrimineringskommitté 

FN kräver att  
Danmark ber  
Jallow om ursäkt 
för rasistisk konst

Malcolm Momodou Jallow är 
riksdagsledamot för V sedan 

2017, invald från Malmö. Jallow 
är sedan 2022 också ordfö-

rande i civilutskottet..

Lördagen den 11 mars har  
Vänsterpartiet Skåne distrikts-
årskonferens (distriktsårsmöte)  
i Landskrona Folkets hus,  
Säbygatan 16, Landskrona.
 Distriktsårskonferensen består 
av ombud valda av partiföreningarna 

(kommun-organisationerna) på 
medlemsmöten. Konferensen be-
handlar frågor om distriktets verk-
samhet och ekonomi och beslutar 
vilka politiska och organisatoriska 
satsningar Vänsterpartiet Skåne 
ska göra under nästa år.

Vill du delta som åhörare på 
distriktsårskonferensen är du  
välkommen att göra det. Anmäl dig 
i så fall till skane@vansterpartiet.se 
senast den 3/3. 
 Preliminära tider för konferensen 
är kl 9.30-18.

Åhörare till 
distriktsårs-
konferensen

(CERD) slår fast att den danska staten 
gjorde fel när man lät folketinget vara 
utställningsplats för den rasistiska kon-
sten. Kommittén uppmanar den danska 
staten att be om ursäkt till Jallow. Man 
vill också att myndig-heterna tar fram 
nya riktlinjer för att hantera rasistisk 
hatretorik.

– I dessa tider är det viktigare än 
någonsin att vi alla hjälps åt att för-
vandla våra känslor av oro, ilska och 
rädsla till mod och handlingskraft. En 
person och en röst kan jag göra stor 
skillnad, även när hindrena tycks o- 
överkomliga. Men då krävs det att vi 
agerar outtröttligt igen och igen och 
inte låter oss skrämmas till tystnad av 
makten, har Jallow skrivit i ett ut- 
talande på Facebook.

Sofie Valfridsson
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VÄNSTERNS HUS  

Namn: Olof Norborg
Ålder: 62 år
Anställd av: Vänsterpartiet Skåne
Yrkestitel: Ombudsman 

Arbetsuppgifter:  
Sekreterare för distriktsstyrelsen  
och dess verkställande utskott.Sköter 
distriktets praktiska ekonomi-
hantering i samarbete med distrikts-
styrelsens kassör..Jobbar med parti-
föreningsstöd och med distriktets 
större arrangemang i samarbete  
med de övriga distriktsombuds- 
männen. Ingår i Folkviljans redaktion. 
Sköter inkommande ärenden på mejl 
och telefon.  

Därför gick jag med i  
Vänsterpartiet:  
För att Vänsterpartiet på 70-talet 
när jag gick med var den enda kraf-
ten inom vänstern som konsekvent 
förenade demokrati och socialism.  

Roligast med jobbet: 
Det känns som om jobbet håller mig 
ung tack vare dels att man måste 
hänga med efterhand som jobbet  
förändras och dels tack vare alla 
yngre kollegor som det är så roligt  
att jobba tillsammans med.

I Vänsterns hus sitter de flesta som arbetar för Vänsterpartiet  
och Ung Vänster i Skåne. Huset hittar du Nobelvägen 51 b i Malmö.  
Det är i Vänsterns hus som många av våra möten, studiecirklar  
och andra träffar äger rum. På de här sidorna får du lära känna oss  
som arbetar i huset.

Namn: Kajsa Hedberg
Ålder: 41
Anställd av: Vänsterpartiet Malmö
Yrkestitel: Working class Hero 

Arbetsuppgifter: 
Jag organiserar oordning på  
Vänsterns Hus och har fått äran att 
vara lärjunge till V Malmös främste 
obstinate aktivist – Kamrat Tjatte 
Hedlund. Detta varieras med att vara 
förste-chaufför till demos och andra 
arrangemang, samt en del admini-
strativa uppgifter. 

Därför gick jag med i  
Vänsterpartiet:  
Jag har sedan födseln satt mig på 
tvären, och då givetvis alltid till 
vänster. När Marknadshyrorna stop-
pades och misstroendeförklaringen 
mot fd. statsministern var ett faktum 
visade Vänsterpartiet så pass tydlig 
vänsterpolitik att jag äntligen kände 
mig säker på att det var här jag hörde 
hemma!

Roligast med jobbet: 
Alla fantastiska arbetskamrater och 
aktivister man får hänga med!

Namn: Ehab Khalaf                                       
Ålder: 33 år
Anställd av: Vänsterpartiet Malmö
Yrkestitel: Politisk koordinator 

Arbetsuppgifter:  
Med fokus på medlemsorganisering 
och organisationsutveckling så 
arbetar jag med direktkontakt med 
medlemmar, formar och genomför 
politiska kampanjer och är ett stöd 
för arbetsgrupper och utskott.

Namn: Lisa Claesson                                  
Ålder: 34 år
Anställd av: Vänsterpartiet Skåne
Yrkestitel: Ombudsman
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Namn: Mikael Persson
Ålder: 51
Anställd av: Vänsterpartiets  
Regiongrupp
Yrkestitel: Politisk sekreterare 

Arbetsuppgifter:  
Stöd till den del av gruppen som  
sysslar med sjukvård, därtill ansvar 
för budgetens sifferdel och den 
mesta formalian kring regiongruppen. 

Därför gick jag med i  
Vänsterpartiet/Ung vänster:  
Är uppvuxen i ett arbetarrörelsehem 
och Partiet var den enda del som 
verkligen var intresserad av att driva 
dessa frågor. 

Roligast med jobbet:  
Vet inte, har inte jobbat där på 20 år 
då jag sitter i Kristianstad!

Namn: Nina Jakku
Ålder: 45
Anställd av: Vänsterpartiet Malmö
Yrkestitel: Politisk sekreterare

Arbetsuppgifter:
Jag arbetar med organisering, bland 
annat med våra stora arrangemang 
såsom 8 mars och 1 maj. 

Därför gick jag med i  
Vänsterpartiet/Ung vänster:  
Situationen i både Malmö, Sverige 
och världen ger inga andra alternativ 
än att delta i bygget av starka socia-
listiska, feministiska, antirasistiska 
och klimaträddande rörelser. 

Namn: Joacim Werner Petersson                                                
Ålder: 36
Anställd av: Vänsterpartiets  
regiongrupp 
Yrkestitel: Politisk sekreterare

Arbetsuppgifter: 
Kommunikation och regionalt  
politiskt arbete

Därför gick jag med i  
Vänsterpartiet/Ung vänster:  
Jag gick med i Vänsterpartiet för 
att kunna vara en liten kugge i sam-
hällsförändringen för ett socialistiskt 
samhälle.

Roligast med jobbet: 
Det är kollegorna. Att göra saker 
tillsammans är en framgångsfaktor. 

Namn: Yomn Kadoura
Ålder: 53
Anställd av: Vänsterpartiet Malmö
Yrkestitel: Föreningssekreterare

Arbetsuppgifter:  
Jag jobbar med partiföreningens 
administrativa uppgifter samt stöttar 
med aktivitetsorganisering.

Därför gick jag med i  
Vänsterpartiet/Ung vänster:  
Den feministiska kampen, inter- 
nationell solidaritet och välfärd för 
alla var frågor som var viktiga för 
mig.

Roligast med jobbet:  
Kamratliga samarbeten!

Namn: Emma Eliasson Åström
Ålder: 36
Anställd av: Vänsterpartiets  
regiongrupp
Yrkestitel: Politisk sekreterare
 
Arbetsuppgifter:  
Parlamentariskt stöd, pressansvar, 
rapporter, underlag, omvärlds- 
bevakning, debattartiklar m.m. 

Därför gick jag med i  
Vänsterpartiet/Ung vänster: 
Jag gick med i Ung Vänster som 
15-åring för att jag inte kunde  
acceptera att samhället var så orätt-
vist. Det kan jag fortfarande inte. 

Roligast med jobbet: 
Kamratskapet!
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Namn: Sofie Valfridsson                                     
Ålder: 40 år
Anställd av: Vänsterpartiet Malmö
Yrkestitel: Politisk sekreterare, kom-
munikation 

Arbetsuppgifter:  
Jag arbetar som kommunikatör för 
Vänsterpartiet i Malmö, och är bland 
annat redaktör för Folkviljan. Jag 
sköter våra sociala medier, skickar 
nyhetsbrev och uppdaterar hemsidan 
bland annat.

Därför gick jag med i  
Vänsterpartiet/Ung vänster:  
Jag gick med i Ung vänster som 
tonåring, och min förhoppning då var 
att krossa kapitalismen och att få nya 
kompisar. En av två lyckades jag med!

Roligast med jobbet:  
Jag tycker att det är underbart att se 
alla aktiva medlemmar som kommer 
in och printar flygblad eller förbe-
reder för demonstrationer. Det ger 
mig hopp om en bättre värld att se all 
sprudlande aktivitet i Malmö!

Namn: Lyamba Palmér
Ålder: 20 år
Anställd av: Ung Vänster Skåne
Yrkestitel: Ombudsman

Arbetsuppgifter:  
Lite allt möjligt! Medlemsvård, klubb-
stöd, göra sociala medieinlägg till-
exempel.

Därför gick jag med i  
Vänsterpartiet/Ung vänster: 
I samband med valet 2018 stod MUF  
i min skolcafetéria nästan varje  
fredag och värvade medlemmar, 
vilket skapade stark irritation och j 
ag kände att jag behövde göra något!  
Så jag gick med i världens bästa 
ungdomsförbund!

Roligast med jobbet: 
Alltså alla på expen är väldigt fina 
och roliga, men helt ärligt: att åka ut i 
Skåne och hjälpa klubbar (våra  
lokalföreningar) starta upp och hjälpa 
dem växa i antal medlemmar men 
också politiskt och organisatoriskt – 
det är det få saker som kan slå. 

Namn: Ann Olsen 
Ålder: 23 år 
Anställd av: Ung Vänster Skåne 
Yrkestitel: Ombudsman  

Arbetsuppgifter:  
Allt möjligt som DS kan behöva en 
hjälpande hand med. Boka in  
feministiskt självförsvar, betala  
fakturor, arrangera kurshelger och  
så vidare.  

Därför gick jag med i  
Vänsterpartiet/Ung Vänster:  
Det fanns ingen Ung Vänster klubb 
i Halmstad där jag bodde så jag och 
några kompisar startade en 2017. Det 
har alltid varit självklart för mig att jag 
förr eller senare skulle gå med i Ung 
Vänster eftersom båda mina föräld-
rar har varit aktiva Vänsterpartister 
under min uppväxt.

Roligast med jobbet:
Människorna skulle jag säga. Det är 
mysigt att sitta och käka lunch med 
alla Vänsterpartisterna och höra vad 
de har för sig och min kollega Lyamba 
gör det så roligt att komma till jobbet.

Namn: Rebecca Thell
Ålder: 33 år
Anställd av: Vänsterpartiet Skåne  
Yrkestitel: Ombudsman 

Arbetsuppgifter:  
Medlemsvård, ringkampanjer,  
evenemang, kontakt och stöd till 
partiföreningar med mera.

Därför gick jag med i Vänsterpartiet: 
Jag gick med i Vänsterpartiet under 
hösten 2015 när den svenska 

flyktingpolitiken tvärvände. Uppe-
hållstillstånden blev tillfälliga i stället 
för permanenta och reglerna för 
anhöriginvandring stramades åt. 
Skandal. En annan anledning var 
såklart det självklara: omfördela 
resurserna! Tax the rich.

Roligast med att jobbet: 
De fantastiska smarta och roliga 
kollegorna och kamraterna från alla 
organisationerna! 
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Ordförande:
Mats Billberg Johansson

Styrelseledamöter:
Alex Fuentes
Alexander Bergquist
Halimo Nuur 
Hanna Gedin
Josephine Båge Jallow
Katarina Brändström 
Orwa Kaddoura 
Richard Olsson
Sofia Lord
Tove Karnerud

Styrelsesuppleanter:
Chris Brandon
Sabrin Omar
Hanna Edpalm
Pål Brunnström

Rapport  
från årsmötet 
Det var ett välbesökt Moriska paviljongen som samlade 
nästan 200 av våra medlemmar i Vänsterpartiet Malmö 
för att diskutera och rösta om vår partiförenings  
framtid. På agendan stod bland annat att välja ny ord-
förande till föreningen, och valet föll efter många  
pläderingar på Mats Billberg Johansson, som du kan  
läsa en intervju med i detta nummer. 

Efter årsmötet 2023 ser  
styret för Vänsterpartiet  
i Malmö ut såhär:

Årsmötet fick bland annat se en vi-
deohälsning från Nooshi Dadgostar.

En fredsfestival mot Nato ska ar-
rangeras under 2023. Det var ett av 

besluten på årsmötet.

Vår avgående ordförande Maria Dexborg 
med Antirasistisk handbok som hon varit 
med och tagit fram.

Folkviljan  önskar alla  valda kamrater lycka till!
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FOLKVILJANS 
BOKTIPS!

Antirasistisk handbok
Vänsterpartiet i Malmö har tagit fram 
partiets första antirasistiska hand-
bok. I inledningen skriver Maria  
Dexborg, som var Malmövänsterns 
ordförande under bokens tillkomst, 
att Vänsterpartiet inte är någon  
isolerad ö. Även i Vänsterpartiet 
existerar och reproduceras rasistiska 
beteenden. Den antirasistiska hand-
boken är ett sätt att arbeta för en 
ökad jämlikhet och inkludering i parti-
föreningen och i Vänsterpartiet. 

I boken kan man bland annat läsa  
kapitel om vad rasism är, om min- 
oritetsstress och om vit skörhet. 
Antirasistisk handbok har också ett 
kapitel om hur vi kan arbeta med anti-
rasismen i Vänsterpartiet och en lista 
med begrepp som är bra att känna till.

Antirasistisk handbok finns att läsa 
på vår hemsida och den finns även 
som tryckt utgåva på Vänsterns hus.

En givande bok för att förstå den 
förra, den nuvarande och den kom-
mande krisen. Genom att sätta den 
nuvarande ekonomiska krisen i en 
bred historisk kontext, med  
särskilt fokus på den finansiella 
expansion som har skett från 1970-
talet och framåt, parallellt med 
nyliberalismens frammarsch

Författare: David Harvey 
Titel: Kaptialismens gåta  
och kapitalismens kriser

Forfattare: Sorin Masifi 
Titel: Staten. Systrarna. Dikten

Staten. Systrarna. Dikten är en  
fantastisk diktbok om Kurdistan, 
systerskap och sorg. Det handlar  
om förluster som sträcker sig  
genom tid och rum, ett sorgearbete 
över en syster och en barndom.

Författare: Annica Carlsson  
Bergdahl, Elisabeth Ohlson 
Titel: Vi som arbetar med   
våra kroppar

Två miljoner människor i Sverige  
har ett kroppsarbete. Om inte 
kroppsarbetarna går till jobbet 
stannar Sverige. Varför syns och 
hörs sällan människor som arbetar 
med sina kroppar i dagens medier, 
i nyhetsflödet, på museer, i våra 
gemensamma offentliga rum? 
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Nobelvägen 51, 214 33 Malmö

ILLUSTRATION: MATS KEJONENFo
lk

vi
lj

an

Nästa nummer av  
Folkviljan kommer  
24 april
MANUSSTOPP 3 APRIL

Vill ni berätta, tycka,   

informera? Välkommen  

med material till:  

malmo@vansterpartiet.se 

Begränsad eftersändning. Vid definitiv eftersändning återsänds försändelsen med nya adressen. 


